
 

             
 Број: ЈН 20/15/ОП                                          
Датум: 23.09.2015.  
 
       У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник Републике Србије бр. 
124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту ЗЈН), Наручилац врши: 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ЗА НАБАВКУ  ДОБАРА  

НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ, ПО ПАРТИЈАМА   
20/15/ОП 

Редни број из плана јавних набавки: 1.1.9 
 
 

Дана 28.08.2015. године  на Порталу јавних набавки и сајту Наручиоца  објављен је позив за 
прикупљање понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке у отвореном поступку,  
број 20/15/ОП, у којој Наручилац врши измену на следећи начин: 
                                                             I 
 
  У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН 20/15/ОП мењају се следећа поглавља: 
 
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
   Измењена конкурсна документација налази се у прилогу ове измене.    
                                                    

II 
Рок за достављање понуда продужава се до   06.10.2015. године до 11,00 часова. 
Јавно отварање понуда  је 06.10.2015. године у 11,30 часова. 
 
 
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА  
 
Предмет јавне набавке су добра – Набавка средстава за одржавање хигијене, по партијама у 
отвореном поступку јавне набавке број: 20/15/ОП. 
 
 

ПАРТИЈА  1. -  СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ - 

Ред 
бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИЦА 
МЕРЕ 

ЦЕНА по 
јединици 
мере без 

ПДВ-а 

ЦЕНА по 
јединици 

мере са ПДВ-
ом 

1.  КРЕМА ЗА РУКЕ 100ml комад   

2.  ПАПИР ЗА WЦ  РОЛНА 
(минимум двослојни, бели, 
подесан за држач, 
минимум 75 gr) 

комад 

  

3.  ПАПИРНИ ПЕШКИР ЗА 
РУКЕ ( минимум двослојни, 
подесан за држач,  ширина 
убруса/дужина хлизне 
минимум 20 cm, минимум 
100 gr ) 

комад 

  

4.  ШАМПОН ЗА КУПАЊЕ 1/1 
(Пх вредност 5,5) 

литар 
  

5.  ШАМПОН ЗА КОСУ 1/1 
(Пх вредност 5,5) 

литар 
  

6. БЕБИ  ШАМПОН 
 

литар 
  

7.  БАЛЗАМ ЗА КОСУ 500 ml. Комад   

8.  ГЕЛ ЗА КОСУ 300 ml. Комад   

9.  ЛАК ЗА КОСУ 300 ml. Комад   

10.  САПУН –ТОАЛЕТНИ – 
ТЕЧНИ 1/1 

литар 
  

11. САПУН ТОАЛЕТ мин 90 rg. 
 

Комад 
  

12. ЛОСИОН ПОСЛЕ 
БРИЈАЊА 100 ml. 

Комад 
  

13. КРЕМА ЗА БРИЈАЊЕ 
минимум 65 ml. 

Комад 
  

14. КИСЕЛИНА ЗА МИНИВАЛ 
1/1 lit. 

Литар 
  

15. 
 

ТЕЧНО АБРАЗИВНО 
СРЕДСТВО 1000ml. 

Комад 
  

16. 
 

СРЕДСТВО ЗА  РУЧНО 
ПРАЊЕ ПОСУЂА 
КОНЦЕНТРАТ 10/1- мин. 
8% акт. Мат. 

литар 

  

17. 
 

  ТАБЛЕТЕ  са сода 
ефектом за машину за 
прање посуђа са мирисом 
(“или одговарајуће 
CALGON”)- мин. 70ком /пак 
Цена изражена по таблети 

Комад 
(таблета) 

  

18.   СО ЗА МАШИНУ ЗА паковање   
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 ПРАЊЕ ПОСУЂА 1,5 kg 
паковање 

19. 
 

ТЕЧНИ, УНИВЕРЗАЛНИ, 
ВИСОКО АЛКАЛНИ  
ДЕТЕРЏЕНТ СА 
САДРЖАЈЕМ АКТИВНОГ 
ХЛОРА (1-5%), ЗА 
МАШИНСКО 
ПРАЊЕ СУДОВА (за 
Wинтерхалтер машине)- 
(„или одговарајуће Ф-
8400“) 

Литар 

  

20. 
 

УНИВЕРЗАЛНО 
СРЕДСТВО ЗА 
ИСПИРАЊЕ  (за 
Wинтерхалтер машине) 

Литар 

  

21. 
 

ТАБЛЕТИРАНА СО ЗА 
ОМЕКШАВАЊЕ ВОДЕ (за 
Wинтерхалтер машине) 

килограм 
  

22. 
 

ДЕТЕРЏЕНТ ЗА ПРАЊЕ 
ВЕША, паковање мин 9 kg.  
Потребно је да отклања 
флеке органског и 
неорганског порекла (крв, 
урин, фекалије, масноће) 
Потребно је да садржи: 
-ПАМ мин 13% 
-ензима мин 2% (обавезно 
амилазе, протеазе и 
липоазе) 
-избељивач 
-омекшивач тврде воде, 
мах 25% натријум 
карбоната 
-антикорозивни комплекс 
-мирис 

килограм 

  
 
 

23. 
 

ОМЕКШИВАЧ 1/1 
комад 

  

24.  ШТИРАК у праху 1/1 
 

килограм 
  

25.  БЕЛИЛО 1/1(“ или 
одговарајуће АЋЕ”) 
 

литар 
  

26. СРЕДСТВО ЗА СКИДАЊЕ 
ФЛЕКА 450 ml.(“или  
одговарајуће  Вениш”) 

комад 
  

27. ТЕЧНИ ШТИРАК 1/1 
 

литар 
  

28.   СРЕДСТВО ЗА 
ЧИШЋЕЊЕ WЦ 1/1 
 

литар 
  

29. ЕМУЛЗИЈА ОТПОРНА НА 
ДЕЗИНФИЦИЈЕНСЕ 10/1 
(„или одговарајуће Long 
Life“) 

     паковање 
 

  

30. СРЕДСТВО ЗА ДУБИНСКО 
ЧИШЋЕЊЕ И 
ЕКСТРАХИРАЊЕ МЕКИХ 

    паковање   
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ПОДЛОГА 10/1- за  
Цолумбус СX 144 
(ПХ вредност   7,6, садржај 
суве материје на 105 степ. 
Ц 9,4%, садржај 
површински активних 
материја 8,97%) 

31. УНИВЕРЗАЛНО 
СРЕДСТВО ЗА 
СВАКОДНЕВНО 
ЧИШЋЕЊЕ ТВРДИХ 
ПОВРШИНА 10/1 
(ПХ вредност 8,3,садржај 
суве матрије на 105 ст. Ц 
3,7%, садржај површ. 
активних материја 3,7%) 

паковање 
 

  

32. СРЕДСТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ 
САНИТАРИЈА И WЦ-а 10/1 
(ПХ вредност  ца 0,5, 
укупна киселост, изражено 
као Х3ПО4 16,1%) („или 
одговарајуће BR 75“) 
 

    паковање   

33. СРЕДСТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ 
И ИМПРЕГНАЦИЈУ 
ДРВЕНИХ ПОДЛОГА И 
ОБЛОГА- Пх вредност цца 
4) 1/1 („или одговарајуће 
Lamitan“) 
 

   комад   

34.  СРЕДСТВО ЗА ПРАЊЕ 
РОШТИЉА 5/1 

     комад 
 

  

35. УНИВЕРЗАЛНО 
СРЕДСТВО ЗА СВЕ 
ПОВРШИНЕ СА 0,25% 
КОНЦЕНТРАТА И 
ДЕЗИНФИЦИЕНСА 10-
20%, 2/1 супконц. („или 
одговарајуће Apesin Rapid) 

  комад   

36. САНИТАРНО СРЕДСТВО 
СА ЗАШТИТНОМ 
ФОРМУЛОМ 10/1 
(ПХ вредност  4,2,   
садржај површински 
активних материја 5,4% 
садржај суве материје на 
105 степ. Ц 6,9%,) 
(„или одговарајуће Ivecid“) 

паковање   

37. АБРАЗИВНО СРЕДСТВО 
ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ПОВРШИНА ОД МЕСИНГА 
250 мл („или одговарајуће 
Edelstahlreiniger“) 

   литар   

38.  СРЕДСТВО ЗА  
ТЕМЕЉНО ЧИШЋЕЊЕ И 
УКЛАЊАЊЕ 
ЕМУЛЗИЈЕ(ПХ вредност 
13-14., 10/1 

    паковање   
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39. СРЕДСТВО ЗА 
УКЛАЊАЊЕ ФЛЕКА 
 („или одговарајуће FLEK-
EX”) 0,5 лит. 

комад   

40. СРЕДСТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ 
(машинско и ручно) СВИХ 
ВОДООТПОРНИХ 
ПОДНИХ ОБЛОГА као што 
су: сјајни полирани 
природни камен, глазиране 
и неглазиране плочице, 
периви подови од ПВЦ-а, 
линолеум, гума и 
заштићено дрво - без 
остатака. Концентрат 10/1, 
(пХ вредност цца 8,7). 
Треба да садржи мање од 
5% анионских тензида, 
неионске лензиде, масне 
састојке и BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL. 
Концентрација 0,5-1%. Да 
слабо пени. 

комад   

41. СРЕДСТВО ЗА БРЗО 
ЧИШЋЕЊЕ И 
ДЕЗИНФЕКЦИЈУ У 
КУХИЊАМА, ОТПОРНО 
НА ВОДУ пак 10/1 („или 
одговарајуће APESIN KDR 
FOOD”) 

комад   

42.  СРЕДСТВО ЗА 
ПОЛИРАЊЕ НАМЕШТАЈА 
у спреју 300ml.  
(„или одговарајуће Reflex“) 

комад   

43 Дезинфекционо средство 
за свакодневно чишћење 
просторија, површина и 
подова.Уклања бактерије, 
гљиве и вирусе („или 
одговарајуће BOWI SEPT“), 
паковање 10 литара 

комад   

44 Средство за прање стакла 
са 
биоалкохолом.Ефикасно за 
прање свих глатких 
површина са 
антистатичким 
састојцима.Ph вредност 7, 
паковање 10 литара („или 
одговарајуће GLAWI“) 

комад   

45 Средство за чишћење 
тепиха и мебла, погодно за 
уређаје за прање, 
ефикасно разграђује 
велика запрљања.Не 
оштећује тканине, влакно и 
боје.Без АОХ, алдехида, 
фосфата, хлора, супстанци 

комад   
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за избељивање и киселих 
једињења, паковање 10 
литара („или одговарајуће 
FLOR EX“) 

46. Средство за чишћење 
санитарних објеката и 
базена.Средство уклања 
наслаге каменца и 
масноће, алги и буђи.Не 
оштећује плочице, метал 
нити санитарне 
спојнице.Не садржи 
хлороводоничну, 
флуороводоничну ни 
сумпорну киселину, као ни 
АОХ, Ph вредност 1,5 
(1%раствор), паковање 10 
литара, („или одговарајуће 
SAN PLUS EXTRA“) 

комад   

47. Средство за чишћење 
одводних цеви, за брзо и 
темељно растварање 
масноћа, протеина и 
остатака хране.Раствара 
длаку, целулозу и остатке 
сапуна.Неагресивно према 
цевима и заптивним 
материјалима.Без хлора, 
паковање 10 литара („или 
одговарајуће RF 2000“) 

комад   

48. Универзално средство за 
чишћење водоотпорних 
површина, ламината, 
линолеума, пвц, камена 
керамике.За уклањање 
црних трагова од ђонова и 
потпетица.Без АОХ, 
амонијачних соли, 
киселина и 
формалдехида.PH 
вредност 6,8, паковање 10 
литара („или одговарајуће 
ALL FORTE“) 

комад   

49. Паста за суво прање руку 
на бази природних 
састојака са додатком 
ланолина за заштиту руку, 
паковање туба 150ml, („или 
одговарајуће SUPER 
HAND CLEANER“) 

комад   

50. Средство на бази лимунске 
киселине за уклањање 
каменца, за уклањање 
каменца у проточним 
системима, регулаторима 
протока, млазницама за 
воду, апаратима за 
грејање.На бази лимунске 

комад   
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киселине без АОХ, 
формалдехида и боје.PH 
вредност 9,4, паковање 10 
литара, („или 
одговарајућеE 50 ZITRO “) 

51. Средство за чишћење 
тврдокорног уринарног 
каменца са свих 
санитарних површина са 
антимикробним дејством и 
спречавањем нежељених 
мириса, PH вредност 1,5 
(1%раствор),  паковање 10 
литара („или одговарајуће 
URIN EX“) 

комад   

52. Неутрализатор 
непријатних мириса и 
одмашћивач, уклања 
масноћу, талог и остала 
органска запрљања 
непријатног мириса.За 
чишћење и уклањање 
непријатних мириса из 
сливника, одводних цеви, 
контејнера за отпад.Без 
АОХ, ароматичних 
угљоводоника и CKW.На 
бази тензида и дестилата 
природног наранџиног 
уља,  паковање 10 литара  
(„или одговарајуће 
GERUCH EX“) 

комад   

53. Средство за 
професионално 
одржавање хигијене за 
радне површине, кухињске 
просторе, зидове, подове, 
аспираторе итд.За 
уклањање тврдокорних 
остатака биљног и 
животињског уља и 
масти.За ефикасно 
уклањање наслаге од чађи, 
дима, мрља од кафе, 
масноће итд.PH вредност 
10, паковање 10 литара, 
(„или одговарајуће F 100 
SUPER“) 

комад   

54. Средство за прање и 
чишћење плехова за 
печење, за уклањање јако 
запеклих остатака 
насталих приликом 
печења.Погодан за 
употребу у грејаним 
кадама као и за упортребу 
на алуминијумским 
плеховима.На бази 

комад   
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тензида, фосфата, 
силиката, инхибитора 
корозије без киселина, 
хлора, боја и тешких 
метала,  PH вредност 11,5, 
паковање 10 литара, („или 
одговарајуће ISI 2 CLEAN“) 

55. Средство за чишћење 
купатила и фонтана, брзо и 
ефикасно раствара 
наслаге каменца, погодан 
за чишћење плочица, без 
флуороводоничне, 
хлороводоничне и 
сумпорне киселине. PH 
вредност 2 (1%раствор),  
паковање 10 литара („или 
одговарајуће MONIL WH“) 

комад   

56. Биоразградиво, 
водорастворљиво 
средство за уклањање 
каменца у затвореним 
системима за хлађење, 
измењивачима топлоте и 
хладњацима 
возила.Неагресивно према 
заптивним 
материјалима.На бази 
неорганских киселина, 
инхибитора корозије и 
додатка води без мириса и 
боје, хлороводоничне, 
флуороводоничне и азотне 
киселине. PH вредност 1 
(1%раствор),  паковање 10 
литара („или одговарајуће 
E 90 SUPER“) 

комад   

57. Биоразградиви, високо 
концентровани, 
водораствориви 
одмашћивач за прање 
подова, погодан за ручну и 
машинску употребу.На 
бази тензида, база, 
градивних супстанци, 
растварача растворних у 
води, комплексирајућих 
агенаса, боја и додатака у 
води.Без фосфата, 
формалдехида и АОХ. PH 
вредност 10,9 (1%раствор),  
паковање 10 литара („или 
одговарајуће MONIL WBR“) 

комад   

58.  СЈАЈ ЗА  ПРАЊЕ  
СТАКЛА 1 lit. 

комад   

59.  СОНА КИСЕЛИНА 1 lit. литар   

60. Концентрисане таблете за 
дезинфекцију свих 

Комада 
(таблета) 
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Понуђач је ОБАВЕЗАН да за ставке под редним бројем 2,3 и 29-57 уз понуду достави и узорке у 
НАЈМАЊЕМ ОРИГИНАЛНОМ ПАКОВАЊУ.УЗОРЦИ КОЈИ НИСУ ДОСТАВЉЕНИ У 
ОРИГИНАЛНОМ ПАКОВАЊУ НЕЋЕ СЕ УЗИМАТИ У ОБЗИР И СМАТРАЋЕ СЕ ДА ИХ ПОНУЂАЧ 
НИЈЕ НИ ДОСТАВИО. 
 

Након закључења уговора са изабраним понуђачем узорци ће бити враћени свим 
понуђачима. 

 
               У цену робе из партије 1- Средства за хигијену урачунати испоруку ФЦО купац. 
                                           
 
 
 
 
Место и датум:                                                                      Понуђач: 
                                                                                                  
                                                                                             Печат  и  потпис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

површина, укључујући и 
површине које долазе у 
додир са храном (подобан 
за примену на свим 
врстама површина), 
дејство таблет минимум 
24х, “или одговарајуће“ 
Сума Таб Д4 Таб. 
Паковање минимум 100 
комада таблета, количина 
изражена у броју таблета. 

61. ТАБЛЕТЕ ЗА 
ДЕЗИНФЕКЦИЈУ И 
ДЕЗОДОРИЗАЦИЈУ 
ПИСОАРА И ТОАЛЕТА 

килограм   
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ПАРТИЈА   2.   -  ПОМОЋНА  СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ            

 
 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИЦА 
МЕРЕ 

ЦЕНА по 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

ЦЕНА по 
јединици 
мере са 
ПДВ-ом 

1. ЖИЦА  ЗА СУЂЕ комад   

2. СУНЂЕРАСТА КРПА ЗА ПРАЊЕ 
ПОСУЂА 3/1 (“или одговарјуће крпа 
виледа трулекс”) 

комад   

3. СУНЂЕРАСТА КРПА димензије 
35x38 цм састав 91 % целулоза, 9 % 
пп, важно је да се не растегне 
приликом искувавања 

комад   

4. СУНЂЕР СА АБРАЗИВ. –ВЕЛИКИ комад   

5. МАГИЧНА КРПА комад   

6. ЧЕТКЕ ЗА ФЛАШЕ ( литарске ) комад   

7. ЧЕТКА БЕРБЕРСКА за бријање комад   

8. ЧЕТКА ЗА РУКЕ комад   

9. КЕЦЕЉЕ  ПВЦ танке комад   

10. КЛОБУЧНА ХАРТИЈА 27 гр/м² килограм   

11. ПВЦ сламчице 100/1 паковање   

12. ЧАЧКАЛИЦЕ дрвене 100/1 паковање   

13. Кашикице ПВЦ 1000/1 (за црну 
кафу) 

паковање   

14. БРИЈАЧИ ЗА ЈЕДНОКРАТНУ 
УПОТРЕБУ 

комад   

15. ШТАПИЋИ ЗА УШИ 200/1 паковање   

16. ЧЕТКИЦЕ ЗА ЗУБЕ (за одрасле) комад   

17. ЧЕШАЉ ЗА КОСУ комад   

18.  САЛВЕТЕ ПАПИРНЕ  33x33/50 паковање   

19.  САЛВЕТЕ ПАПИРНЕ  33X33/20 
ТРОСЛОЈНЕ 

паковање   

20.   КОФА  ПВЦ- 12 Л комад   

21.   ЛОПАТИЦЕ ПВЦ- средње комад   

22.   МЕТЛА  МАЛА ПЛАСТИЧНА за 
унутра, минимална дужина пвц 
длаке четке 15 цм, са дршком 

комад   

23.   ПОРТФИШ – природна длака комад   

24.   РУКАВИЦЕ ГУМЕНЕ (дебље за 
спремаче) 

пар   

25.  БРИСКО КОМПЛЕТ (штап, ресе, 
канта са цедиљком) 

комад   

26.   УЛОЖАК ЗА БРИСКО комад   

27.   ЧЕТКА ЗА  РИБАЊЕ комад   

28.  ЧЕТКА ЗА ЧИШЋЕЊЕ WЦ ШОЉЕ 
 комплет са сталком (држачем) 

комад   

29.   КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧ  10/1 ( за 
усисивач КИРБИ, модел G 10 E, 
220-240v, 50-60Hz, 580-635W)      

паковање   

30.   КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧ  -(теннант 
20/1, тип: V5, 220-240v, 50-60Hz, 
1000-1150W) 

паковање   
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31.   КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧ  -(Рио инеx 
1300) 
 

комад   

32.   КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧ  -(Цолумбус 
10/1, тип: ST 12, 220-240v, 50Hz, 
950-1150W) 
 

паковање   

33.   КЕСЕ ЗА УСИСИВАЧ  (Домино 
1600) 

комад   

34.  КАСЕТНИ ФИЛТЕР –(Теннант 
усисивач, тип: V5, 220-240v, 50-
60Hz, 1000-1150W) 

комад   

35.   ЧЕТКА ЗА  ЧИШЋЕЊЕ ЦИПЕЛА комад   

36. ВРЕЋА ПВЦ- 700 x 1000 x 0.10 комад   

37. ВРЕЋА ПВЦ- 500 x 1000 x 0.10 , 
провидна 

комад   

38. ВРЕЋА ПВЦ- 500 X 500 X 0,5 за 
смеће  

комад   

39. ВРЕЋЕ ТРЕГЕРИЦЕ ПВЦ-5 кг 100/1 паковање   

40. КЕСЕ ЗА ЗАМРЗИВАЧ 1 КГ 
(паковање најмање 40/1) 

паковање   

41. КЕСЕ ЗА ЗАМРЗИВАЧ 3 КГ 
(паковање најмање 40/1) 

паковање   

42. КЕСЕ ЗА ЗАМРЗИВАЧ 5 КГ 
(паковање најмање 40/1) 

паковање   

43. КЕСЕ ЗА ЛЕД 50/1 паковање   

44. ПАЈАЛИЦА комад   

45. КРЕМА ЗА ЦИПЕЛЕ браон 
Минимум 50гр 

комад   

46. КРЕМА ЗА ЦИПЕЛЕ црна 
Минимум 50гр 

комад   

47. УЛОЖАК ЗА WЦ ШОЉУ (патрона) 
СА ДРЖАЧЕМ 

комад   

48. Моп (крпа -микро фибер за подове) 
са тракицом за држач Мопа – (“ или 
одговарајуће Спринт Трониц”)- 40 
цм 
 

комад 

  

49. Дршка алуминијска 140 цм, 
пластифицирана са навојем 
 

комад 
  

50. Држач Моп-а 40 цм 
(“или  одговарајуће  Спринт плус”) 

комад 
  

51. Цедиљка МОП-а ВК-3 
 

комад 
  

52.  СО  ИНДУСТРИЈСКА килограм   

53.  СРЕДСТВО ЗА УНИШТАВАЊЕ 
МРАВА 150 гр ( спреј) 

комад   

54.  МЕТЛА СИРКОВА са дршком мин. 
80 цм 

комад 
  

55.  ЛЕПАК ЗА МИШЕВЕ 200 гр. комад   

56.  ШАМПОН ПРОТИВ ВАШИ 1Л литар   

57. ШИБИЦЕ 12/1 паковање   

58.  СПРЕЈ ОСВЕЖИВАЧ ЗА ПРОСТ. 
300 мл. 

комад   

59. СПРЕЈ ОСВЕЖИВАЧ ЗА ПРОСТ. комад   
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У цену робе из партије 2- Помоћна средства за хигијену урачунати испоруку ФЦО купац. 
 
 
 
 
 
 
Место и датум:                                                                      Понуђач: 
                                                                                                  
                                                                                             Печат  и  потпис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 мл. (ЗА АПАРАТ Аир Wицк) 

60. АПАРАТ Аир Wицк (који ради на 
батерије) 

комад   

61. НОЖИЋИ ЗА СКАЛПЕЛ 
 (за педикир) 100/1 

паковање   

62. ТАЊИР ПВЦ 50/1  Пречник 20цм паковање   

63.  СПРЕЈ ЗА МУВЕ 400мл комад   

64. АЛУ ФОЛИЈА 30m комад   

65. Паста за зубе, туба 75мл комад   

66. Кесе за усисивач 
Tmb  s.r.l. 
Модел:Dryver 
Тип: 15Re 
Pnom=1000W 
Pmax=1200W 
V=220-240 V 
f= 50/60Hz 
тежина= 6kg 
димензије картона-9,5cm х  8cm 
fi отвора= 4,5cm 

комад   
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Конкурсна документација се може преузети и са сајта наручиоца као и са Портала Управе за јавне 

набавке. 

Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем поште у затвореној 
коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 
Суботица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка средстава за одржавање 
хигијене, по партијама у отвореном поступку јавне набавке број: 20/15/ОП-НЕ ОТВАРАТИ“. 
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 28.08.2015. и 
на интернет страници наручиоца. Последњи дан рока, односно датум и сат  за подношење понуда 
је 30.09.2015. године до 11,00 часова.Понуда која је приспела након датума и сата одређеног за 
подношење понуда сматраће се неблаговременом.  
 
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене 
Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Потребно је да понуђач понуду за сваку посебну партију оквиру набавке одвоји у посебну коверту 
и да на коверти означи за коју се партију у оквиру набавке конкретна понуда односи, а у посебној 
коверти да достави општу документацију за учешће у поступку јавне набавке. 
  
У складу са чланом 89. став 3. наручилац не дозвољава подношење електронске понуде. 
       
Понуда мора да садржи: 
 
- Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара- попуњен, потписан 
и оверен од стране подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са 
подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава 
обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац понуде- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у случају самосталне 
понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и 
печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује 
и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба дефинисати 
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-модел уговора- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у случају самосталне 
понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
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понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и 
печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује 
и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба дефинисати 
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац структуре цена- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у случају 
самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и 
печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује 
и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији ,наведено треба дефинисати 
споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
-образац трошкова припреме понуде- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у 
случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе заједничку 
понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписати и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из 
групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , наведено треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона 
- Образац изјаве о независној понуди-Изјаву потписује и оверава понуђач који наступа самостално 
или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
-Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона- Изјаву потписује и оверава понуђач који 
наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
-доказе о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 
регулисаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, на начин како је то предвиђено 
конкурсном документацијом 
-банкарска гаранција за озбиљност понуде 
-Оргинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла 
 
 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 
који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Геронтолошки центар, Алеја 
Маршала Тита 31, 24000 Суботуца,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка средстава за одржавање хигијене, по 
партијама у отвореном поступку јавне набавке број: 20/15/ОП.- НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара Набавка средстава за одржавање хигијене, по 
партијама у отвореном поступку јавне набавке број: 20/15/ОП.- НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка средстава за одржавање хигијене, по 
партијама у отвореном поступку јавне набавке број: 20/15/ОП.- НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка средстава за одржавање 
хигијене, по партијама у отвореном поступку јавне набавке број: 20/15/ОП.- НЕ ОТВАРАТИ 
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду 
са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

1. члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

2. понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
4. понуђачу који ће издати рачун,  
5. рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
6. обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
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8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 45 дана, рачунајући од дана пријема исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
8.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Испорука добара  која су предмет набавке врши се у периоду од годину дана од дана почетка 
примене уговора. 
Испорука добара која је предмет уговора врши се на адреси наручиоца наведеној у оквиру 
конкурсне документације. 
Понуђач је дужан да у својој понуди наведе рок испоруке, за сваку сукцесивну испоруку, 
рачунајући од дана извршене наруџбе од стране наручиоца. 
 
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
8.4.Захтев у погледу гаранције 
Рок важења за испоручена добра (и то она добра која имају одређени рок важења) мора бити 
најмање ½ од рока утврђеног као рок трајања одређеног добра, рачунајући од дана извршене 
испоруке добара.Понуђач је дужан да наручиоцу са испоруком добара преда документацију из 
које се недвосмислено може закључити када је роба произведена и који је рок њеног трајања. 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Уколико понуђач за поједину робу нуди додатни рабат на цену коштања дужан је да понуђени 
рабат обрачуна у цену робе и да је у том облику искаже у обрасцу  понуде (дакле то би значило 
да понуђач цену робе умањену за одређени рабат уписује у образац понуде). 
Због постојања одређених поремећаја на тржишту, продавцима роба  дозволиће се корекција 
цене дате у понуди за одређену робу  и то на следећи начин: 
У случају промена на тржишту корекција цене добара на који се уговор односи вршиће се тако 
што ће се цена добара која је дата у понуди продавца кориговати процентом повећања односно 
умањења, који се добија поређењем произвођачке односно набавне цене добара (уколико 
продавац није произвођач добара) која важи на дан подношења захтева за корекцију цене од 
продавца и цене добара важеће на дан подношења понуде. 
У случају смањења цене добара продавац је дужан да без одлагања о томе обавестити купца, те 
ће се на основу захтева продавца вршити кориговање цене добара на исти начин као у 
претходном ставу. 
У случају да су се стекли услови за промену цене, продавац је обавезан да поднесе купцу у 
писаној форми захтев за промену цена, са списком добара за које захтева промену цена.Уз захтев 
продавац је обавезан да достави ценовник добара (потписан и оверен од стране овлашћеног 
лица) и то важећи на дан подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена, а 
уколико продавац није произвођач робе дужан је да достави и улазне фактуре за наведену робу и 
то оне важеће на дан подношења понуде и на дан подношења захтева за промену цена. 
Купац је обавезан да у року од 5 дана од дана пријема захтева обавести продавца да ли прихвата 
промену цена односно да да сагласност на промену цене. 
Нове цене се могу примењивати само на будуће испоруке добара тј. примењиваће се од дана 
доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона. 
 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
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ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Саве 
Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.  
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже 
Јовановић 27а, Београд,  www.sepa.gov.rs.  и у Министарству пољопривреде и заштите животне 
средине, Немањина 22-26, Београд.Интернет адреса: www.merz.gov.rs.  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјалне питања, Немањина 11. Интернет адреса: www.minrzs.gov.rs 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
I Понуђач је дужан да у понуди достави за сваку партију посебно:  

 
1) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје 
се у висини од 2% од процењене вредности без ПДВ-а за сваку од партија (процењена 
вредност партије 1- Средства за хигијену износи 4.845.000,00 динара без ПДВ-а, а за 
партију 2- Помоћна средства за хигијену износи 1.455.000,00 динара без ПДВ-а). Рок 
важења банкарске гаранције за озбиљност понуде износи 60 дана од дана отварања 
понуда, с тим да уколико је понуђач понудио дужи рок за важење понуда тада банкарска 
гаранција за озбиљност понуде мора важити најмање колико и важење понуде. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: понуђач 
након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; 
понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење 
посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити банкарске ганације за озбиљност понуде понуђачима са којима 
није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави банкарску ганацију за озбиљност понуде понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 

 
 
II Изабрани понуђач је дужан да достави за сваку партију посебно:  
 
 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у 
року од 15 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за 
добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од процењене 
вредности без ПДВ-а за сваку од партија (процењена вредност партије 1- Средства за 
хигијену износи 4.845.000,00 динара без ПДВ-а, а за партију 2- Помоћна средства за 
хигијену износи 1.455.000,00 динара без ПДВ-а), са роком важности који је 30 (тридесет) 
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро 
извршење посла мора да се продужи.Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за 
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само 
ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестициони ранг).  
 

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА МОРА ДА СЕ ОДНОСИ НА ПЕРИОД 
ОД 12.11.2015. ГОДИНЕ ДО 12.12.2016. ГОДИНЕ. 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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Понуђач који наступа самостално, Понуђач који наступа са подизвођачима, односно Група 
Понуђача је у обавези да уз понуду достави писма о намерама банке за издавање банкарских 
гаранција (за сваку од партија за коју даје понуду) и то: 

 Оргинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције, која 
мора бити неопозива,безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца и то: 
  а)Оргинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 
извршење посла у износу од 10% од процењене вредности без ПДВ-а за сваку од партија и  са 
роком важности 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. 
      
 
Напомена: Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску гаранцију 
за добро извршење посла преда Наручиоцу у року предвиђеном у конкурсној документацији.  

 
 
12. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ 
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;  

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о 
јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење 
понуда.  

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:  

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 
испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 
уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 
као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  



 19 

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 
обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама.  

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи 
на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне 
набавке истоврстан.  

 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Геронтолошки центар, 
Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица, путем електронске поште на e-mail slavica@gcsu.rs или 
milan@gcsu.rs или факсом на број 024 556 030 тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику 
и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 20/15/ОП”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени 
рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, 
као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  
 
 
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
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Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија 
понуда“. 

 
КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВИ ЗА  

ОЦЕНУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
ПО СИСТЕМУ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

За набавку под шифром 20/15/ОП 
Партија 1- Средства за хигијену               

 
  

 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ БОДОВИ 

1 Цена  80 

2 Рок испоруке 20 

 УКУПНО 100 

    
 

1 Цене се бодују по формули: Ц=К x ББ 
        К- коефицијент повољности цене, Кмаx = 1,00 
        ББ- број бодова 
 
        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније цене и цене из 
сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 100,односно највећи број пондера за 
критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се најнижа понуђена цена подели са 
сваком појединачном понуђеном ценом и помножи са 100,односно бодове ако се најнижа цена 
подели са сваком појединачном ценом и помножи бројем бодова предвиђеним за тај 
критеријум. 
 
 
2     Бодовање понуђеног рока испоруке ће се извести према односу најповољнијег рока 
испоруке и рока испоруке из сваке понуде. 
        Понуда која има најкраћи рока испоруке добија оцену 100,односно највећи број 
пондера за критеријум рока испоруке.Остале понуде добијају оцене тако што се најкраћи 
понуђени рок испоруке подели са сваким појединачно понуђеним рока испоруке и помножи са 
100,односно бодове ако се најкраћи рока испоруке подели са сваким појединачним рока 
испоруке и помножи бројем бодова предвиђеним за тај критеријум. 

 
        Испоручена роба мора да задовољи прописане услове за квалитет. 
        Понуђач у својој понуди мора да достави елементе за процену горе наведених 
критеријума. 
        Понуђач је обавезан да по захтеву Наручиоца достави узорке понуђене робе. 
       
 
 

 КРИТЕРИЈУМИ И БОДОВИ ЗА  
ОЦЕНУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

ПО СИСТЕМУ ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
За набавку под шифром 20/15/ОП 

Партија 2- Помоћна средства за хигијену               
 

  
 

Р.БР. КРИТЕРИЈУМ БОДОВИ 

1 Цена  80 

2 Рок испоруке 20 

 УКУПНО 100 
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1 Цене се бодују по формули: Ц=К x ББ 
        К- коефицијент повољности цене, Кмаx = 1,00 
        ББ- број бодова 
 
        Бодовање понуђене цене ће се извести према односу најповољније цене и цене из 
сваке понуде. 
        Понуда која има најнижу цену добија оцену 100,односно највећи број пондера за 
критеријум цене.Остале понуде добијају оцене тако што се најнижа понуђена цена подели са 
сваком појединачном понуђеном ценом и помножи са 100,односно бодове ако се најнижа цена 
подели са сваком појединачном ценом и помножи бројем бодова предвиђеним за тај 
критеријум. 
 
 
2     Бодовање понуђеног рока испоруке ће се извести према односу најповољнијег рока 
испоруке и рока испоруке из сваке понуде. 
        Понуда која има најкраћи рока испоруке добија оцену 100,односно највећи број 
пондера за критеријум рока испоруке.Остале понуде добијају оцене тако што се најкраћи 
понуђени рок испоруке подели са сваким појединачно понуђеним рока испоруке и помножи са 
100,односно бодове ако се најкраћи рока испоруке подели са сваким појединачним рока 
испоруке и помножи бројем бодова предвиђеним за тај критеријум. 

 
        Испоручена роба мора да задовољи прописане услове за квалитет. 
        Понуђач у својој понуди мора да достави елементе за процену горе наведених 
критеријума. 
        
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ 
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.  
 
 
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 
заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail slavica@gcsu.rs и 
milan@gcsu.rs, факсом на број 024 556 030 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев 
за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 
од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока 
за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 
пријема одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 
120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број 
жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: 
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга 
ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара 
уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, 
односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност 
већа од 120.000.000 динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу 
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави 
поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће 
подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 
120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та 
вредност већа од 120.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана 
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр. __________ од ____________ за јавну набавку добара- Набавка средстава за 
одржавање хигијене, по партијама  јавна набавка број: 20/15/ОП.   
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 
уколико понуду подноси група понуђача 
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2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
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3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 
у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 
и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- Набавка средстава за одржавање хигијене, по партијама,  у 
отвореном поступку  јавне набавке број: 20/15/ОП.   
 
            Понуда се односи на ( заокружити ): 
                 на целокупну набавку 
                 на партију 1.                                             
                 на партију 2.  
        
 
                                                                 
Партија 1-Средства за хигијену    
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
(уписати збир понуђених појединачних 
вредности за све артикле у оквиру партије 
без ПДВ-а) 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
(уписати збир понуђених појединачних 
вредности за све артикле у оквиру партије 
са ПДВ-ом) 

 

Рок и начин плаћања 
45 дана, рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача. 

45 дана, рачунајући од дана 
пријема исправног рачуна 
продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од дана 
отварања понуда 

 
Рок испоруке добара 
 

______________ дана од сваке 
сукцесивно извршене наруџбе 
односно требовања наручиоца 

Место испоруке Испорука добара  која су предмет 
набавке врши се у периоду од 
годину дана од дана почетка 
примене уговора. 
Испорука добара која је предмет 
уговора врши се радним данима 
на адреси наручиоца Алеја 
Маршала Тита 31,Суботица, у 
периоду од 7-13 часова. 

Рока важења добара Рок важења за испоручена добра 
(и то она добра која имају 
одређени рок важења) мора бити 
најмање ½ од рока утврђеног као 
рок трајања одређеног добра, 
рачунајући од дана извршене 
испоруке добара. 
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Партија 2-Помоћна средства за хигијену       
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
(уписати збир понуђених појединачних 
вредности за све артикле у оквиру партије 
без ПДВ-а) 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
(уписати збир понуђених појединачних 
вредности за све артикле у оквиру партије 
са ПДВ-ом) 

 

Рок и начин плаћања 
45 дана, рачунајући од дана пријема 
исправног рачуна продавца за сваку 
сукцесивну испоруку добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун 
понуђача. 

45 дана, рачунајући од дана 
пријема исправног рачуна 
продавца за сваку сукцесивну 
испоруку добара. 
 

Рок важења понуде 
(не може бити краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

 
________ дана рачунајући од дана 
отварања понуда 

 
Рок испоруке добара 
 

______________ дана од сваке 
сукцесивно извршене наруџбе 
односно требовања наручиоца 

Место испоруке Испорука добара  која су предмет 
набавке врши се у периоду од 
годину дана од дана почетка 
примене уговора. 
Испорука добара која је предмет 
уговора врши се радним данима 
на адреси наручиоца Алеја 
Маршала Тита 31,Суботица, у 
периоду од 7-13 часова. 

Рока важења добара Рок важења за испоручена добра 
(и то она добра која имају 
одређени рок важења) мора бити 
најмање ½ од рока утврђеног као 
рок трајања одређеног добра, 
рачунајући од дана извршене 
испоруке добара. 

 
 
 
 
 
Место и датум:                                                       Потпис понуђача 

    М. П.  
_____________________                                   _____________________________ 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

ПАРТИЈА  1. -  СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ - 

Ред 
бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИЦА 
МЕРЕ 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (без 

ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

(царина, 
трошкови 

транспорта и 
др.) без ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1.  КРЕМА ЗА РУКЕ 100ml комад    

2.  ПАПИР ЗА WЦ  РОЛНА 
(минимум двослојни, 
бели, подесан за држач, 
минимум 75 gr) 

комад 

   

3.  ПАПИРНИ ПЕШКИР ЗА 
РУКЕ ( минимум 
двослојни, подесан за 
држач,  ширина 
убруса/дужина хлизне 
минимум 20 cm, минимум 
100 gr ) 

комад 

   

4.  ШАМПОН ЗА КУПАЊЕ 
1/1 (Пх вредност 5,5) 

литар 
   

5.  ШАМПОН ЗА КОСУ 1/1 
(Пх вредност 5,5) 

литар 
   

6. БЕБИ  ШАМПОН 
 

литар 
   

7.  БАЛЗАМ ЗА КОСУ 500 
ml. 

Комад 
   

8.  ГЕЛ ЗА КОСУ 300 ml. Комад    

9.  ЛАК ЗА КОСУ 300 ml. Комад    

10.  САПУН –ТОАЛЕТНИ – 
ТЕЧНИ 1/1 

литар 
   

11. САПУН ТОАЛЕТ мин 90 
rg. 
 

Комад 
   

12. ЛОСИОН ПОСЛЕ 
БРИЈАЊА 100 ml. 

Комад 
   

13. КРЕМА ЗА БРИЈАЊЕ 
минимум 65 ml. 

Комад 
   

14. КИСЕЛИНА ЗА 
МИНИВАЛ 1/1 lit. 

Литар 
   

15. 
 

ТЕЧНО АБРАЗИВНО 
СРЕДСТВО 1000ml. 

Комад 
   

16. 
 

СРЕДСТВО ЗА  РУЧНО 
ПРАЊЕ ПОСУЂА 
КОНЦЕНТРАТ 10/1- мин. 
8% акт. Мат. 

литар 

   

17. 
 

  ТАБЛЕТЕ  са сода 
ефектом за машину за 
прање посуђа са 
мирисом (“или 
одговарајуће CALGON”)- 
мин. 70ком /пак 

Комад 
(таблета) 
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Цена изражена по 
таблети 

18. 
 

  СО ЗА МАШИНУ ЗА 
ПРАЊЕ ПОСУЂА 1,5 kg 
паковање 

паковање 
   

19. 
 

ТЕЧНИ, УНИВЕРЗАЛНИ, 
ВИСОКО АЛКАЛНИ  
ДЕТЕРЏЕНТ СА 
САДРЖАЈЕМ АКТИВНОГ 
ХЛОРА (1-5%), ЗА 
МАШИНСКО 
ПРАЊЕ СУДОВА (за 
Wинтерхалтер машине)- 
(„или одговарајуће Ф-
8400“) 

Литар 

   

20. 
 

УНИВЕРЗАЛНО 
СРЕДСТВО ЗА 
ИСПИРАЊЕ  (за 
Wинтерхалтер машине) 

Литар 

   

21. 
 

ТАБЛЕТИРАНА СО ЗА 
ОМЕКШАВАЊЕ ВОДЕ 
(за Wинтерхалтер 
машине) 

килограм 

   

22. 
 

ДЕТЕРЏЕНТ ЗА ПРАЊЕ 
ВЕША, паковање мин 9 
kg.  
Потребно је да отклања 
флеке органског и 
неорганског порекла (крв, 
урин, фекалије, масноће) 
Потребно је да садржи: 
-ПАМ мин 13% 
-ензима мин 2% 
(обавезно амилазе, 
протеазе и липоазе) 
-избељивач 
-омекшивач тврде воде, 
мах 25% натријум 
карбоната 
-антикорозивни комплекс 
-мирис 

килограм 

   
 
 

23. 
 

ОМЕКШИВАЧ 1/1 
комад 

   

24.  ШТИРАК у праху 1/1 
 

килограм 
   

25.  БЕЛИЛО 1/1(“ или 
одговарајуће АЋЕ”) 
 

литар 
   

26. СРЕДСТВО ЗА 
СКИДАЊЕ ФЛЕКА 450 
ml.(“или  одговарајуће  
Вениш”) 

комад 

   

27. ТЕЧНИ ШТИРАК 1/1 
 

литар 
   

28.   СРЕДСТВО ЗА 
ЧИШЋЕЊЕ WЦ 1/1 
 

литар 
   

29. ЕМУЛЗИЈА ОТПОРНА      паковање    
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НА ДЕЗИНФИЦИЈЕНСЕ 
10/1 („или одговарајуће 
Long Life“) 

 

30. СРЕДСТВО ЗА 
ДУБИНСКО ЧИШЋЕЊЕ 
И ЕКСТРАХИРАЊЕ 
МЕКИХ ПОДЛОГА 10/1- 
за  
Цолумбус СX 144 
(ПХ вредност   7,6, 
садржај суве материје на 
105 степ. Ц 9,4%, садржај 
површински активних 
материја 8,97%) 

    паковање    

31. УНИВЕРЗАЛНО 
СРЕДСТВО ЗА 
СВАКОДНЕВНО 
ЧИШЋЕЊЕ ТВРДИХ 
ПОВРШИНА 10/1 
(ПХ вредност 8,3,садржај 
суве матрије на 105 ст. Ц 
3,7%, садржај површ. 
активних материја 3,7%) 

паковање 
 

   

32. СРЕДСТВО ЗА 
ЧИШЋЕЊЕ 
САНИТАРИЈА И WЦ-а 
10/1 (ПХ вредност  ца 
0,5, укупна киселост, 
изражено као Х3ПО4 
16,1%) („или 
одговарајуће BR 75“) 
 

    паковање    

33. СРЕДСТВО ЗА 
ЧИШЋЕЊЕ И 
ИМПРЕГНАЦИЈУ 
ДРВЕНИХ ПОДЛОГА И 
ОБЛОГА- Пх вредност 
цца 4) 1/1 („или 
одговарајуће Lamitan“) 
 

   комад    

34.  СРЕДСТВО ЗА ПРАЊЕ 
РОШТИЉА 5/1 

     комад 
 

   

35. УНИВЕРЗАЛНО 
СРЕДСТВО ЗА СВЕ 
ПОВРШИНЕ СА 0,25% 
КОНЦЕНТРАТА И 
ДЕЗИНФИЦИЕНСА 10-
20%, 2/1 супконц. („или 
одговарајуће Apesin 
Rapid) 

  комад    

36. САНИТАРНО СРЕДСТВО 
СА ЗАШТИТНОМ 
ФОРМУЛОМ 10/1 
(ПХ вредност  4,2,   
садржај површински 
активних материја 5,4% 
садржај суве материје на 
105 степ. Ц 6,9%,) 

паковање    
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(„или одговарајуће 
Ivecid“) 

37. АБРАЗИВНО СРЕДСТВО 
ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ПОВРШИНА ОД 
МЕСИНГА 250 мл („или 
одговарајуће 
Edelstahlreiniger“) 

   литар    

38.  СРЕДСТВО ЗА  
ТЕМЕЉНО ЧИШЋЕЊЕ 
И УКЛАЊАЊЕ 
ЕМУЛЗИЈЕ(ПХ вредност 
13-14., 10/1 

    паковање    

39. СРЕДСТВО ЗА 
УКЛАЊАЊЕ ФЛЕКА 
 („или одговарајуће 
FLEK-EX”) 0,5 лит. 

комад    

40. СРЕДСТВО ЗА 
ЧИШЋЕЊЕ (машинско и 
ручно) СВИХ 
ВОДООТПОРНИХ 
ПОДНИХ ОБЛОГА као 
што су: сјајни полирани 
природни камен, 
глазиране и неглазиране 
плочице, периви подови 
од ПВЦ-а, линолеум, 
гума и заштићено дрво - 
без остатака. Концентрат 
10/1, (пХ вредност цца 
8,7). Треба да садржи 
мање од 5% анионских 
тензида, неионске 
лензиде, масне састојке 
и BUTYLPHENYL 
METHYLPROPIONAL. 
Концентрација 0,5-1%. Да 
слабо пени. 

комад    

41. СРЕДСТВО ЗА БРЗО 
ЧИШЋЕЊЕ И 
ДЕЗИНФЕКЦИЈУ У 
КУХИЊАМА, ОТПОРНО 
НА ВОДУ пак 10/1 („или 
одговарајуће APESIN 
KDR FOOD”) 

комад    

42.  СРЕДСТВО ЗА 
ПОЛИРАЊЕ 
НАМЕШТАЈА 
у спреју 300ml.  
(„или одговарајуће 
Reflex“) 

комад    

43 Дезинфекционо средство 
за свакодневно чишћење 
просторија, површина и 
подова.Уклања 
бактерије, гљиве и 
вирусе („или 
одговарајуће BOWI 

комад    
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SEPT“), паковање 10 
литара 

44 Средство за прање 
стакла са 
биоалкохолом.Ефикасно 
за прање свих глатких 
површина са 
антистатичким 
састојцима.Ph вредност 
7, паковање 10 литара 
(„или одговарајуће 
GLAWI“) 

комад    

45 Средство за чишћење 
тепиха и мебла, погодно 
за уређаје за прање, 
ефикасно разграђује 
велика запрљања.Не 
оштећује тканине, влакно 
и боје.Без АОХ, 
алдехида, фосфата, 
хлора, супстанци за 
избељивање и киселих 
једињења, паковање 10 
литара („или 
одговарајуће FLOR EX“) 

комад    

46. Средство за чишћење 
санитарних објеката и 
базена.Средство уклања 
наслаге каменца и 
масноће, алги и буђи.Не 
оштећује плочице, метал 
нити санитарне 
спојнице.Не садржи 
хлороводоничну, 
флуороводоничну ни 
сумпорну киселину, као 
ни АОХ, Ph вредност 1,5 
(1%раствор), паковање 
10 литара, („или 
одговарајуће SAN PLUS 
EXTRA“) 

комад    

47. Средство за чишћење 
одводних цеви, за брзо и 
темељно растварање 
масноћа, протеина и 
остатака хране.Раствара 
длаку, целулозу и 
остатке 
сапуна.Неагресивно 
према цевима и 
заптивним 
материјалима.Без хлора, 
паковање 10 литара 
(„или одговарајуће RF 
2000“) 

комад    

48. Универзално средство за 
чишћење водоотпорних 
површина, ламината, 

комад    
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линолеума, пвц, камена 
керамике.За уклањање 
црних трагова од ђонова 
и потпетица.Без АОХ, 
амонијачних соли, 
киселина и 
формалдехида.PH 
вредност 6,8, паковање 
10 литара („или 
одговарајуће ALL 
FORTE“) 

49. Паста за суво прање руку 
на бази природних 
састојака са додатком 
ланолина за заштиту 
руку, паковање туба 
150ml, („или одговарајуће 
SUPER HAND 
CLEANER“) 

комад    

50. Средство на бази 
лимунске киселине за 
уклањање каменца, за 
уклањање каменца у 
проточним системима, 
регулаторима протока, 
млазницама за воду, 
апаратима за грејање.На 
бази лимунске киселине 
без АОХ, формалдехида 
и боје.PH вредност 9,4, 
паковање 10 литара, 
(„или одговарајућеE 50 
ZITRO “) 

комад    

51. Средство за чишћење 
тврдокорног уринарног 
каменца са свих 
санитарних површина са 
антимикробним дејством 
и спречавањем 
нежељених мириса, PH 
вредност 1,5 
(1%раствор),  паковање 
10 литара („или 
одговарајуће URIN EX“) 

комад    

52. Неутрализатор 
непријатних мириса и 
одмашћивач, уклања 
масноћу, талог и остала 
органска запрљања 
непријатног мириса.За 
чишћење и уклањање 
непријатних мириса из 
сливника, одводних цеви, 
контејнера за отпад.Без 
АОХ, ароматичних 
угљоводоника и CKW.На 
бази тензида и дестилата 
природног наранџиног 

комад    
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уља,  паковање 10 
литара  („или 
одговарајуће GERUCH 
EX“) 

53. Средство за 
професионално 
одржавање хигијене за 
радне површине, 
кухињске просторе, 
зидове, подове, 
аспираторе итд.За 
уклањање тврдокорних 
остатака биљног и 
животињског уља и 
масти.За ефикасно 
уклањање наслаге од 
чађи, дима, мрља од 
кафе, масноће итд.PH 
вредност 10, паковање 
10 литара, („или 
одговарајуће F 100 
SUPER“) 

комад    

54. Средство за прање и 
чишћење плехова за 
печење, за уклањање 
јако запеклих остатака 
насталих приликом 
печења.Погодан за 
употребу у грејаним 
кадама као и за 
упортребу на 
алуминијумским 
плеховима.На бази 
тензида, фосфата, 
силиката, инхибитора 
корозије без киселина, 
хлора, боја и тешких 
метала,  PH вредност 
11,5, паковање 10 
литара, („или 
одговарајуће ISI 2 
CLEAN“) 

комад    

55. Средство за чишћење 
купатила и фонтана, брзо 
и ефикасно раствара 
наслаге каменца, 
погодан за чишћење 
плочица, без 
флуороводоничне, 
хлороводоничне и 
сумпорне киселине. PH 
вредност 2 (1%раствор),  
паковање 10 литара 
(„или одговарајуће 
MONIL WH“) 

комад    

56. Биоразградиво, 
водорастворљиво 
средство за уклањање 

комад    



 35 

 
 

каменца у затвореним 
системима за хлађење, 
измењивачима топлоте и 
хладњацима 
возила.Неагресивно 
према заптивним 
материјалима.На бази 
неорганских киселина, 
инхибитора корозије и 
додатка води без мириса 
и боје, хлороводоничне, 
флуороводоничне и 
азотне киселине. PH 
вредност 1 (1%раствор),  
паковање 10 литара 
(„или одговарајуће E 90 
SUPER“) 

57. Биоразградиви, високо 
концентровани, 
водораствориви 
одмашћивач за прање 
подова, погодан за ручну 
и машинску употребу.На 
бази тензида, база, 
градивних супстанци, 
растварача растворних у 
води, комплексирајућих 
агенаса, боја и додатака 
у води.Без фосфата, 
формалдехида и АОХ. 
PH вредност 10,9 
(1%раствор),  паковање 
10 литара („или 
одговарајуће MONIL 
WBR“) 

комад    

58.  СЈАЈ ЗА  ПРАЊЕ  
СТАКЛА 1 lit. 

комад    

59.  СОНА КИСЕЛИНА 1 lit. литар    

60. Концентрисане таблете 
за дезинфекцију свих 
површина, укључујући и 
површине које долазе у 
додир са храном 
(подобан за примену на 
свим врстама површина), 
дејство таблет минимум 
24х, “или одговарајуће“ 
Сума Таб Д4 Таб. 
Паковање минимум 100 
комада таблета, 
количина изражена у 
броју таблета. 

Комада 
(таблета) 

   

61. ТАБЛЕТЕ ЗА 
ДЕЗИНФЕКЦИЈУ И 
ДЕЗОДОРИЗАЦИЈУ 
ПИСОАРА И ТОАЛЕТА 

килограм    
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ПАРТИЈА   2.   -  ПОМОЋНА  СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ            

 

  
Ред. 
бр. 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИЦА МЕРЕ ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИ
ЦИ МЕРЕ 

(без 
ПДВ-а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВ
И (царина, 
трошкови 
транспор
та и др.) 
без ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 
ЈЕДИНИЦИ 
МЕРЕ (са 
ПДВ-ом) 

1. ЖИЦА  ЗА СУЂЕ комад    

2. СУНЂЕРАСТА 
КРПА ЗА ПРАЊЕ 
ПОСУЂА 3/1 (“или 
одговарјуће крпа 
виледа трулекс”) 

комад    

3. СУНЂЕРАСТА 
КРПА димензије 
35x38 цм састав 91 
% целулоза, 9 % пп, 
важно је да се не 
растегне приликом 
искувавања 

комад    

4. СУНЂЕР СА 
АБРАЗИВ. –
ВЕЛИКИ 

комад    

5. МАГИЧНА КРПА комад    

6. ЧЕТКЕ ЗА ФЛАШЕ ( 
литарске ) 

комад    

7. ЧЕТКА БЕРБЕРСКА 
за бријање 

комад    

8. ЧЕТКА ЗА РУКЕ комад    

9. КЕЦЕЉЕ  ПВЦ 
танке 

комад    

10. КЛОБУЧНА 
ХАРТИЈА 27 гр/м² 

килограм    

11. ПВЦ сламчице 
100/1 

паковање    

12. ЧАЧКАЛИЦЕ дрвене 
100/1 

паковање    

13. Кашикице ПВЦ 
1000/1 (за црну 
кафу) 

паковање    

14. БРИЈАЧИ ЗА 
ЈЕДНОКРАТНУ 
УПОТРЕБУ 

комад    

15. ШТАПИЋИ ЗА УШИ 
200/1 

паковање    

16. ЧЕТКИЦЕ ЗА ЗУБЕ 
(за одрасле) 

комад    

17. ЧЕШАЉ ЗА КОСУ комад    



 37 

18.  САЛВЕТЕ 
ПАПИРНЕ  33x33/50 

паковање    

19.  САЛВЕТЕ 
ПАПИРНЕ  
33X33/20 
ТРОСЛОЈНЕ 

паковање    

20.   КОФА  ПВЦ- 12 Л комад    

21.   ЛОПАТИЦЕ ПВЦ- 
средње 

комад    

22.   МЕТЛА  МАЛА 
ПЛАСТИЧНА за 
унутра, минимална 
дужина пвц длаке 
четке 15 цм, са 
дршком 

комад    

23.   ПОРТФИШ – 
природна длака 

комад    

24.   РУКАВИЦЕ 
ГУМЕНЕ (дебље за 
спремаче) 

пар    

25.  БРИСКО КОМПЛЕТ 
(штап, ресе, канта 
са цедиљком) 

комад    

26.   УЛОЖАК ЗА 
БРИСКО 

комад    

27.   ЧЕТКА ЗА  
РИБАЊЕ 

комад    

28.  ЧЕТКА ЗА 
ЧИШЋЕЊЕ WЦ 
ШОЉЕ 
 комплет са сталком 
(држачем) 

комад    

29.   КЕСЕ ЗА 
УСИСИВАЧ  10/1 ( 
за усисивач КИРБИ, 
модел G 10 E, 220-
240v, 50-60Hz, 580-
635W)      

паковање    

30.   КЕСЕ ЗА 
УСИСИВАЧ  -
(теннант 20/1, тип: 
V5, 220-240v, 50-
60Hz, 1000-1150W) 
 

паковање    

31.   КЕСЕ ЗА 
УСИСИВАЧ  -(Рио 
инеx 1300) 
 

комад    

32.   КЕСЕ ЗА 
УСИСИВАЧ  -
(Цолумбус 10/1, тип: 
ST 12, 220-240v, 
50Hz, 950-1150W) 
 

паковање    

33.   КЕСЕ ЗА 
УСИСИВАЧ  
(Домино 1600) 

комад    

34.  КАСЕТНИ ФИЛТЕР комад    
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–(Теннант усисивач, 
тип: V5, 220-240v, 
50-60Hz, 1000-
1150W) 

35.   ЧЕТКА ЗА  
ЧИШЋЕЊЕ 
ЦИПЕЛА 

комад    

36. ВРЕЋА ПВЦ- 700 x 
1000 x 0.10 

комад    

37. ВРЕЋА ПВЦ- 500 x 
1000 x 0.10 , 
провидна 

комад    

38. ВРЕЋА ПВЦ- 500 X 
500 X 0,5 за смеће  

комад    

39. ВРЕЋЕ 
ТРЕГЕРИЦЕ ПВЦ-5 
кг 100/1 

паковање    

40. КЕСЕ ЗА 
ЗАМРЗИВАЧ 1 КГ 
(паковање најмање 
40/1) 

паковање    

41. КЕСЕ ЗА 
ЗАМРЗИВАЧ 3 КГ 
(паковање најмање 
40/1) 

паковање    

42. КЕСЕ ЗА 
ЗАМРЗИВАЧ 5 КГ 
(паковање најмање 
40/1) 

паковање    

43. КЕСЕ ЗА ЛЕД 50/1 паковање    

44. ПАЈАЛИЦА комад    

45. КРЕМА ЗА ЦИПЕЛЕ 
браон 
Минимум 50гр 

комад    

46. КРЕМА ЗА ЦИПЕЛЕ 
црна 
Минимум 50гр 

комад    

47. УЛОЖАК ЗА WЦ 
ШОЉУ (патрона) 
СА ДРЖАЧЕМ 

комад    

48. Моп (крпа -микро 
фибер за подове) са 
тракицом за држач 
Мопа – (“ или 
одговарајуће 
Спринт Трониц”)- 40 
цм 
 

комад 

   

49. Дршка алуминијска 
140 цм, 
пластифицирана са 
навојем 
 

комад 

   

50. Држач Моп-а 40 цм 
(“или  одговарајуће  
Спринт плус”) 

комад 
   

51. Цедиљка МОП-а 
ВК-3 

комад 
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52.  СО  
ИНДУСТРИЈСКА 

килограм    

53.  СРЕДСТВО ЗА 
УНИШТАВАЊЕ 
МРАВА 150 гр ( 
спреј) 

комад    

54.  МЕТЛА СИРКОВА 
са дршком мин. 80 
цм 

комад 
   

55.  ЛЕПАК ЗА 
МИШЕВЕ 200 гр. 

комад 
   

56.  ШАМПОН ПРОТИВ 
ВАШИ 1Л 

литар    

57. ШИБИЦЕ 12/1 паковање    

58.  СПРЕЈ 
ОСВЕЖИВАЧ ЗА 
ПРОСТ. 300 мл. 

комад    

59. СПРЕЈ 
ОСВЕЖИВАЧ ЗА 
ПРОСТ. 250 мл. (ЗА 
АПАРАТ Аир Wицк) 

комад    

60. АПАРАТ Аир Wицк 
(који ради на 
батерије) 

комад    

61. НОЖИЋИ ЗА 
СКАЛПЕЛ 
 (за педикир) 100/1 

паковање    

62. ТАЊИР ПВЦ 50/1  
Пречник 20цм 

паковање    

63.  СПРЕЈ ЗА МУВЕ 
400мл 

комад    

64. АЛУ ФОЛИЈА 30m комад    

65. Паста за зубе, туба 
75мл 

комад    

66. Кесе за усисивач 
Tmb  s.r.l. 
Модел:Dryver 
Тип: 15Re 
Pnom=1000W 
Pmax=1200W 
V=220-240 V 
f= 50/60Hz 
тежина= 6kg 
димензије картона-
9,5cm х  8cm 
fi отвора= 4,5cm 

комад    
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге додатне трошкове, без 

ПДВ-а, по јединици мере робе у номиналном износу или %.Уколико понуђач има ове 
трошкове и уколико их је исказао у обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити 
јединичне цене без ПДВ-а 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 
набавке по јединици мере  

 
 

 
 

Место и датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


